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Adventní 
biochemické setkání 
Liblice 2015
M. Frajer, J. Sedláková,  
P. Zemanová

Ve dnech 10. – 11. prosince 2015 proběhlo Adventní 
biochemické setkání Liblice 2015. Odborná akce se 
uskutečnila v překrásném prostředí zámku Liblice, 
který je pro tyto účely jedinečně zařízený. Zámek, 
který byl převeden do vlastnictví státu v roce 1945, je 
ve správě Akademie věd ČR. V roce 2007 byla za při-
spění fondů Evropské unie dokončena rekonstrukce 
objektu. Odborné konference a společenské udá-
losti (např. svatby) zde získávají zvláštní atmosféru 
umocněnou právě krásou zámeckých interiérů, ať již 
společných prostor nebo jednotlivých pokojů. 
Program byl sestaven multioborově, jak už bývá 
u organizátorů zvykem.
Odbornou akci zahájil prof. MUDr. A. Jabor, CSc. 
úvodní přednáškou o spolupráci kliniků a laboratoře. 
První část čtvrtečního odpoledne byla věnována pro-
blematice extravaskulárních tekutin – likvory, punk-
táty, apod. – a jejich biochemickému a cytologickému 
vyšetření (Cytologie tělních tekutin v komplexním 
pojetí, MUDr. O. Sobek, CSc; Cytologicko-energe-
tický princip vyšetřování extravaskulárních tělních 
tekutin, RNDr., Ing. P. Kelbich, Ph.D.; Možnosti 
imunochemického vyšetření v mozkomíšním moku, 
prof. MUDr. J. Dušková, CSc.). V druhé polovině 
přednesl prof. MUDr. J. Racek, DrSc. velmi zajímavé 
biochemické kazuistiky z praxe. Závěr prvního dne 
byl věnován přednáškám z oblasti mikrobiologie 
a imunologie (Člověk a mikroby - proti sobě nebo 

raději spolu?, prof. RNDr. J. Krejsek, CSc.; Epide-
miologie a diagnostika HIV, MUDr. V. Němeček). 
Večerní společenské setkání probíhalo v zámecké 
restauraci nad dobrotami ze zámecké kuchyně, 
koncertní hrou na violoncello doprovázela paní 
Michaela Stehlíková a na klavír pan Michal Worek. 
Společenský večer v krásném prostředí nad dobrým 
vínem ze zámeckých sklepů při bezchybné obsluze 
personálu utekl neuvěřitelně rychle.
Druhý den zahájily přednášky z hematologie (Přímé 
inhibitory koagulace, MUDr. E. Fenclová; Problema-
tika prodlouženého APTT, laboratorní diagnostika 
lupus antikoagulans, MUDr. M. Mikešová). Pro-
blematiku vyšetřování vrozených metabolických 
poruch přiblížila ve své přednášce Ing. K. Pešková 
(Laboratorní diagnostika dědičných metabolických 
poruch). S přehledem EHK za rok 2015 a novinka-
mi roku 2016 seznámil účastníky Ing. M. Budina. 
Na závěr přednesl MUDr. M. Frajer problematiku 
smluvních laboratoří aneb jak se kladenská nemoc-
nice vypořádala se zajištěním vyšetření mimo svůj 
komplement (Centrální zajištění externích vyšetření 
v ON Kladno). Účastníci se rozcházeli v příjemné 
předvánoční atmosféře a se vzájemnými přáníčky 
do nového roku ujížděli domů. 
Za organizátory pevně věříme, že se všem akce líbila, 
a ještě jednou děkujeme sponzorům, bez jejichž 
podpory by se akce neuskutečnila. Děkujeme též 
všem přednášejícím, kteří poskytli své přednášky ke 
zveřejnění – naleznete je na www.klinickalaborator.
cz v sekci Odborné akce. Poděkování patří rovněž 
kolektivu pracovníků Konferenčního centra AV 
ČR za úžasný a profesionální přístup. Jak řekl jeden 
z kolegů – na zámku fungovalo úplně všechno.
Doufejme, že tomu bude i v tomto roce. Adventní 
setkání Liblice 2016 se uskuteční v termínu 1. – 2. 
prosince. Těšíme se na viděnou!


